
REPENSEM-NOS el futur de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Engeguem un procés obert de reflexió sobre el futur de l’entitat



Què ens proposem?

• Estar atentes al que passa al món educatiu avui, obrir la mirada, ampliar la 
base, reforçar l’adhesió, créixer en rellevància

• Tenir consciència plena de quina és la nostra raó de ser, saber definir la 
naturalesa de l’associació. Totes les persones sòcies sabem qui som i que hi 
fem aquí? Per que val la pena implicar-se, participar, comprometre’s?

• Totes sabem que la nostra veu val i és important?

• En acabar, al març del 2023, haurem identificat reptes que valen la pena, 
haurem construït consensos i haurem reafirmat compromisos sobre allò 
que està a les nostres mans fer per a contribuir a l’educació que volem



Proposta metodològica per a pensar-nos 
conjuntament i arribar a port

Valors

Principis

VisióMissió

Estratègia
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Ens mantenim fidels a la 
utopia d’una Nova 
educació pública

Farem emergir reptes, 
fites... Identificarem 
CRUÏLLES  (tardor 2022)

Elaborarem els MAPES 
que ens situen el context 
(hivern 2022)
Definirem els CAMINS
Estratègics
(primavera 2022)





El mètode Delphi (de l’oracle de Delphos)

•Mètode sistemàtic i interactiu de predicció que permet obtenir informació 
essencialment qualitativa. Té utilitat per a diversos usos: 1) predir 
esdeveniments i tendències futures, 2) establir un rànquing de metes i 
objectius, 3) dissenyar estratègies de gestió i 4) distribuir recursos escassos.

Consisteix a establir panells d’experts i a buscar la interacció entre les parts 
implicades mitjançant qüestionaris. Es realitzen successives rondes 
d’enquestes anònimes als participants, enviades per correu, fet que evita 
haver de reunir les persones, permet major temps de reflexió i dona més 
llibertat en contestar. Cada ronda permet anar reduint el nombre de punts 
inicialment proposats, amb els consensos assolits a mesura que avança el 
procés.



Com apliquem Delphi al procés Repensem-nos?

1. Panell de 40 experts = Grup ALTAVEU + Revisió Fila zero



Com apliquem Delphi al procés Repensem-nos?

2. Enquesta anònima als participants: FORMULARI “5 REPTES”

REPTE 1 : Titular en sis paraules

Text breu que justifica perquè és 
important el repte que has triat   - 

màxim 500 caràcters

5 reptes, que són les 
cinc lluites inapel·lables, 
els cinc envits que 
consideres que ens 
interpel·len i que 
marcaran la missió de 
l’associació en els 
propers anys. 



Com apliquem Delphi al procés Repensem-nos?

3. Successives rondes per reduir el nombre de propostes i arribar a 
consensos

2a ronda virtual  a càrrec de 

- 40 altaveus

-20 fila 0

- 6 grup motor

3a ronda World Cafè

22 novembre

10 taules amb 100 participants

22 novembre

5 reptes 5 reptes

5 reptes

5 reptes

5 reptes

5 reptes

200 reptes

15 novembre


